
2013. 02. 17. Vasárnap. Gyülekezeti közgyűlés. Sebeink gyógyulása. II. Amikor mi megsebezzük egymást. 1. A hamis sebek. 2. A sebek  

Lekció: Galata 5: 1, 13 – 26                                                                          feltárása. 3. A seb gyógyítása.  

Textus: Dániel 6 Dániel az oroszlánok vermében. 

Kedves Testvérek! 

Múlt vasárnap azokról a sebekről szólt az ige, amelyeket az Isten okoz életünkben, szívünkben. Halálesetek, 

betegségek, tragédiák, sorsfordulók – amelyek mind arra, azért vannak, hogy az Úrhoz térjünk, és hogy Jézus 

Krisztuson keresztül megtapasztaljuk, hogy mi az igazi béke. Hogy kiszolgáltassuk magunkat Neki – és hogy 

megtöltsön önmagával, Aki a békesség! Gyógyulás = idő + követni az orvos utasításait. 

Ma azokról a sebeinkről lesz szó, amiket mi okozunk egymásnak. Hatalmas téma – mert ha bárkit megkérdeznék, 

mindenkinek volna bőven miről beszélnie. Mindnyájan sebzünk – és sebzettek vagyunk. Minden seb, amit mi 

okozunk másnak – Isten előtt zajlik, és el kell róla neki számolnunk; de mindre Krisztus bűnbocsátó irgalma a 

megoldás. Szeretnék utalni arra a példára, amellyel befejeztem a múlt heti szolgálatomat: az idős bácsi, akinek 

meghalt a felesége a korházban, és könnyesen mondta: ne veszekedjen, hanem szeressen. Isten bűnbocsátó 

szeretete adhat egyedül új szívet a kő szív helyére; amikor szívünkbe árad az Isten szeretete.   
Minket ennél sokkal érzékenyebben érint, amikor valaki más/mások okoz/nak sebeket nekünk! Az Úr azokról is 

tud, azok mögött is ő van. Sőt, azokat felhasználja a mi megszentelődésünkre. Uram, mire akarsz tanítani 

engem? Fáj a seb – talán arra, hogy én ne okozzak ilyet másnak? Vagy arra, hogy még jobban rád nézzek, hogy Te 

hogyan szenvedted el, amikor ütöttek, gyaláztak és keresztre adtak? Azért adod, hogy megtanuljam: te vagy 

az én kősziklám! 
1. A hamis sebek. Perzsa birodalom – 120 kormányzó – 3 főkormányzó – Dániel lett az egyik. Kiemelkedett 

bölcsességével, szorgalmával, megbízhatóságával, becsületességével – próbáltak minden erővel belekötni, de 

nem sikerült. Akkor rájöttek: csak az istenével kapcsolatban tudják lejáratni. Törvény: 30 napig csak a királyhoz 

lehet imádkozni – oroszlánok vermébe dobták. Isten megőrizte. Miért mindez? Mert irigyek, féltékenyek voltak 

rá. Az fájt, az lett a seb – ami nem az: hanem bűn! Mert irigység, féltékenység, gyűlölet; ellenségeskedés, 

viszálykodás, harag, önzés, pártoskodás (Galata 5:19–21). Sajnos ez is nagyon jellemző ránk. Ezek a hamis sebek 

nagyon tudnak fájni! Nagyon fáj, hogy neki jobban megy, szebb, erősebb, ügyesebb, szorgalmasabb, őt nevezik 

ki, tüntetik ki, jobban szeretik, ő van a középpontban, rá figyelnek, jók a kapcsolatai, megértőbb, higgadtabb, 

bölcsebb… bármi! Annyira tud fájni, hogy alig lehet elviselni – sőt nem is lehet, ezért, hogy ne fájjon, el kell 

tüntetni, legjobb megölni. Azt felejti el az ember – hogy lehet, hogy eltüntet egyet: de megint jön majd másik, 

meg másik, egészen addig, ameddig ő maga meg nem hal; vagy új szívet és békességet kap Istentől, és Vele, 

Benne új életet! „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak 

éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg”. (1Péter 2:24) 

Salamon döntése – két parázna nő szült egy házban három nap eltéréssel. Egyiknek a gyermeke meghalt, mert 

ráfeküdt. Erre éjjel kicserélete a két gyermeket. A másik tagadott. Salamon döntése: vágják ketté. Az egyik nő 

inkább meg akarta ölni a másik gyermekét is, mert a sebe akkor „gyógyul”, ha a másiknak sincs öröme.  

A tékozló fiú hazatért – az idősebb fiú megsebezve érezte magát, hogy az apja olyan szeretettel fogadta. 

Megharagudott és nem akart bemenni. Rettenetesen fájt neki. Megsebbzettnek érezte magát. Pedig az apja őt 

is szereti, kimegy és kérleli! Mennyire fájhatott ez a hazatért tékozló fiúnak, hogy a testvére be se ment az 

ünnepségre.  

Mert azt érzi az ember – hogy ez nem igazság! Mint Káin. Nem igazság, hogy Ábelt Isten jobban szereti. Jobban 

szerette? Dehogy! Csak ő ezt a nagyon rossz végkövetkeztetést vonta le bizonyos jelekből. És tudjátok az a baj, 

hogy ma is sokan ezt a rettenetesen rossz, hamis, egymás ellen felingerlő végkövetkeztetést vonják le – bizonyos 

jelekből.  

Jézus egy példázatot mondott a szolgáról, aki tízezer tálemtummal volt adós, de elengedte neki az ura – ellenben ő 

nem engedte el annak, aki neki 200 dénárral volt adós. Az én sebeim annyira fájnak – hogy nem veszem észre 

Jézus értem, az én bűneimért elszenvedett sebeit! Azokat a sebeket – amikben van az én összes sebeimnek is 

a gyúgyulása! Akiknek valódi gyógyulás van Jézus értünk válallt sebeiben – annak gyógyulnak meg sebei, 

amelyeket másoktól kap: legyenek azok hamis, vagy valódi sebek. A hamis sebeket leleplezi Isten igéje és 

Szentlelke, és a bűnbánat által munkálja a megtérést és az új életet – a valódi sebeket pedig orvosolja! 

2. Mert vannak valódi sebeink, amelyeket egymástól kapunk. Nagyon sokszor a fent felsorolt hamis sebeket kapott 

emberek, vagyis bűneikben lévő emberek védekező reakciói, bántásai: mint amit Dániel, a tékozló fiú, vagy az 

igazi anya kapott. Nagyon fájnak – mert sokszor valóban az életünkre, az egzisztenciánkra törnek. Ki 

akarnak készíteni. Van, amikor kitartó aknamunkával, van amikor öszpontosított támadással, van, amikor 



alkalomra várva. Valaki azt mesélte nekem, hogy úgy érzi, azt nézik a munkahelyén, hogy mikor hibázik már 

végre, hogy beleköthessenek, és elbocsáthassák, leépíthessék. Pontosan ugyanaz, ami Dániellel történt 3000 éve.  

Ilyenkor mi a teendő, mit tesz, tehet egy hívő ember, aki új életet nyert Jézus Krisztusban? Mit mond Isten igéje?  

„Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De 

milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és 

tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett 

értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, 

mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki 

igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak 

éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek 

lelketek pásztorához és gondviselőjéhez”. (1Péter 2:19–25) Alapigénk szerint – Dániel ugyazt tette, amit az Úr 

Jézus. Nem fenyegetőzött, nem átkozódott, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél – és mindvégig tudta, hogy 

semmi nem történhet Isten tudta nélkül, és az ő kegyelmet nyert, megváltott életére az Úr visel gondot. Ha neki 

úgy kedves, hogy az oroszlánok tépjék szét – mint sok keresztyént az üldözések közben az ókori arénákban – akkor 

ez is, így is az Isten dicsőségére lesz. Bizonyságtétel. Ha meg csoda folytán mégse – akkor is az Isten dicsőségére 

van, ami történik! Szóval, engem nem tudnak bántani!  

De ez csak akkor valóság, ha valóban feltárom sebeimet az Úr előtt! Neki adom át fájdalmaimat, vívódásaimat, 

életemet. Ezt tehette Dániel is akkor, amikor napnyugtáig az őt kedvelő király azon igyekezett, hogy hogyan tudná 

valami módon megmenteni mégis Dánielt. Volt rá idegtépő idő – napnyugtáig, és még egy éjszaka. Általában 

van. Azaz – és ez a lényeg – nem idegtépő idő, hanem áldott idő, amikor Isten jelenléte, szeretete, Jézus 

Krisztus személye jár át. Ahogyan megváltott, kimosott bűneim mélységéből, formált, fenyített, vezetett, 

hordozott, védett, kegyelme betakart, használt – hogy róla szól az egész kegyelmet nyert, új életem, az ő 

jóságáról. Ez a seb feltárása és bekötözése – igen, Uram, most ez van: de Rád bízom magam, mert önmagadat 

adtad értem a kereszten, és tudom, abból élek, hogy te szeretsz!  

3. Hadd olvassam fel újra az igét Jeremiás könyvéből: „Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom 

őket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke”. (Jeremiás 33:6) Ezt a Szentlélek végzi el bennünk úgy, 

hogy élővé teszi bennünk Jézus Krisztust. Vagyis úgy, hogy Ő maga lakozást vesz bennünk.  
Gyökössy Bandi bácsi mesélte el az ő édesapjáról, aki jogon és bölcsész karon is diplomát szerzett és még a régi időben a MÁV 

vezérigazgató helyettese lett, kormányfőtanácsos. Emellett hívő ember volt, presbiter, aki minden évben vett egy új bibliát, amit elolvasott 

elejétől a végéig, és aláhúzott benne részeket – minden évben mást. A családot a kommunista rendszerben kitelepítették, megalázták, 

mindenüket elvették és Szarvasra kerültek az idős emberek egy ócska parasztházba. Egyetlen panasz szót nem ejtett. A fia, Bandi bácsi 

akkor már újpesti lelkész volt. Nem lehetett kenyeret se kapni. Bandi bácsi, akkor még nem bácsi, meglátogatta az édesapját, aki egy 

ócska ködmönben metszegette a fákat. Hogyan van apám? Nagyon jól fiam. Innen indultam el, ide érketem vissza, ami közben volt: azért 

áldassék az Isten szent neve. Gyere be, csak egy gyökér teával tudlak megkínálni, másom nincs, de azt megisszuk – aztán elolvassuk az 

igét. És nem árkozta a rendszert, nem szídott senkit – hanem hálát adott azért, amit íisten elvégzett, elvégez, benne, általa, körülötte. 

Ebben a békességben halt meg, ment haza, azaz: telt be az élettel. Nem saját önerejéből valósította ezt meg – hanem ezt végezte el a benne 

növekedő Krisztus! „Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul 

szenved.” Nem tudhatjuk, hogy ez a seb milyen gyorsan gyógyult be. Lehet, hamar, lehet évekig tartott. Az Úr 

Isten tudja – Dánielnek csak egy fél napja és egy éjszakája maradt. Másnak több... De recept ugyanaz: Gyógyulás 

= idő + követni az orvos utasításait. Márpedig az Isten a mi gyógyítónk, és az ő élő igéje, a Jézus Krisztus! 
Biztos, te is sok sebet hordozol, amit másoktól kaptál. Sokan kikészülnek idegileg, mások psziho-szomatikus 

betegségektől szenvednek, néhányan hibáztatják, számon kérik, káromolják Istent. Megint sokan bekeményítenek, 

és ha belehalnak is megmutatják, hogy ők az erősebbek – leginkább hasztalan erőlködés, vagy tényleg belehelnak.  

És vannak, akiknek békességük van, akik világítanak, akik olyanok, mint a só ebben a világban – ízt adnak, 

Krisztus ízét. Ők azok, akik komolyan veszik, és élik az igét: „Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok 

veszteg!” (2Mózes 14:14) „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek 

Ura”. (Zakariás 4:6) „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk 

vele együtt mindent?” (Róma 8:32) Nem nekem kell önmagamat mindennel és mindenkivel szemben 

megvédenem, a sebesüléseim ellenére is mindhalálig harcolni és egész életemben sebesültnek lenni – hanem 

ráhagyatkozni Őrá, és az Ő vezetését, tanácsát, jelenlétét kérve Őbenne, őáltala gyógyulni, megállni, békét 

teremteni: az Ő dicsőségére! És ha ki kell állni – kiállok. Mint Dávid Góliát ellen. De nem a magam indulatából – 

hanem egyedül és kizárólag az Isten indítására. És nézzétek, Dávid még csak meg sem sérült, sebesült! 

Ez a böjti lelkület! Így kezeli, gyógyítja sebeinket a mi kegyelmes megváltónk! Adjon nekünk világos látást, és 

gyógyulást – az Ő dicsőségére! Ámen 


